
 
N 5(1094) 04 փետրվարի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Մուսալեռ» Տպագրատուն» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա` «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 90-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 հունվարի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1189 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«2015 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև 
երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստների չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 19-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 21-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 22-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 23-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1176-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 25-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 26-Ն որոշումը 
  
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների 2015 թվականի 
ծրագիրը և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 27-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն և 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 
891-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
հունվարի 2015 թվականի N 29-Ն որոշումը 
  
«Մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող հողատարածքներ ունեցող այն 
սահմանամերձ գյուղական համայնքների ցանկը հաստատելու մասին, որտեղ իրականացվող 
գործունեությունն ազատվում է հարկերից» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 
30-Ն որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն և 2014 թվականի մարտի 27-ի N 
375-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1483-Ն որոշման 
  

N 5(1094).1 09 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 2015-2018 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 38-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի 2015-2018 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 39-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզի 2015-2018 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 40-Ն որոշումը 

  
N 6(1095) 09 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Պոլիկլինիկական հաստատությունների օրինակելի մոդելները և նեղ մասնագետների և 
դիսպանսերային ծառայություն մատուցող մասնագետների կողմից սպասարկվող բնակչության 
կողմնորոշիչ թվերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 
1529-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 32-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածք սպիտակ շաքարի ներմուծումը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
հունվարի 2015 թվականի N 35-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 36-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 37-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության 
կողմից Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների 
ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի, 
Գյումրիի, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքապետարանների աշխատակազմերի 
սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման 
ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 
թվականի N 43-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 44-Ն որոշումը 
  
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության ոլորտներում ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ ոլորտների հիմնահարցերով 
բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 
հունվարի 30-ի N 134-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
հունվարի 2015 թվականի N 46-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 49-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1905-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 50-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 2018-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 53-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1467-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 54-Ն որոշումը 
  
«Եվրապարտատոմսեր տեղաբաշխելու նպատակով միջազգային իրավախորհրդատուի և 
գլխավոր տեղաբաշխողի հետ պայմանագրեր կնքելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 
2015 թվականի N 63-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 27-ի N 914-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 64-Ն որոշումը 
  
«Փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2015 թվականի պետական 
պատվերի մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 75-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի հունվարի 18-ի N 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 3 փետրվարի 2015 թվականի N 68-Ն որոշումը 
  

N 7(1096) 11 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2001 թվականի հուլիսի 20-ի ՆՀ-896 հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 3 փետրվարի 2015 թվականի ՆՀ-198-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց մուտքի վիզա ստանալու 
պահանջից ազատելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 
փետրվարի 2015 թվականի ՆՀ-199-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 2 փետրվարի 2015 թվականի ԱԺՈ-144-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 17-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 65-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 433-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 66-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1873-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 67-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 68-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 70-Ն 
որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության (Մաքսային միության) տեխնիկական կանոնակարգերի 
պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր 
մարմիններ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 71-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կարիքների համար դիաբետոն 60 մգ դեղի գնման 2015-2019 թվականների գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 78-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 546-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 80-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 4 փետրվարի 2015 թվականի N 77-Ն որոշումը 

  
N 8(1097) 18 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Միջազգային տնտեսական համագործակցության շրջանակներում միասնական 
քաղաքականության իրականացման մասին» ՀՀ Նախագաի 10 փետրվարի 2015 թվականի ՆՀ-206-
Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2 փետրվարի 2015 թվականի ԱԺՈ-145-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորում ունեցող հաշվապահների և հանրային 
հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձանց 
հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 82-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 25-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 84-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 826-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 85-Ն 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

javascript:void(0);�


  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի մայիսի 23-ի N 443-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 10 փետրվարի 2015 թվականի N 88-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ռազմավարական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները համակարգող խորհուրդ 
ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի 
օգոստոսի 4-ի N 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի 10 փետրվարի 
2015 թվականի N 89-Ն որոշումը 

  
N 8(1097).1 18 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 131-
րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 փետրվարի 2015 թվականի ՍԴՈ-1190 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, չմշակված թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք մետաղներից ջարդոնի և թափոնների, թանկարժեք մետաղներից հանքանյութերի և 
խտանյութերի ու թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների` ՀՀ տարածքից 
երրորդ երկրներ արտահանումը և ՀՀ տարածք երրորդ երկրներից ներմուծումը կանոնակարգելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 83-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
5 փետրվարի 2015 թվականի N 87-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 88-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողօգտագործողներին 2015 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի 
գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 151-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 89-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա 
որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի 
ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների 
տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 
մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
փետրվարի 2015 թվականի N 90-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան, Այգեկի, Արևադաշտի, Նորապատի և Նորակերտի 
գյուղական համայնքներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ իրականացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանն ու ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 92-Ն որոշումը 
  

javascript:void(0);�


«ՀՀ-ում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի 
արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը 
թույլատրելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 93-Ն որոշումը 
  

N 9(1098) 24 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների 
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ 
միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարության 
կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1531-Ն որոշումը 
  
«Առանց ներմուծման մաքսատուրքի վճարման «Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի 
նյութերի ներմուծման մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 22-ի համաձայնագրի անդամ երկրներից 
ՀՀ տարածք կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի ապրանքների ներմուծումը 
կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 112-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 13 փետրվարի 2015 թվականի N 100-Ն որոշումը 

  
N 9(1098).1 25 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0976/02/08 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1617/02/09 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/0487/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0230/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2658/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0084/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ4/0280/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ2/0246/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0916/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ/0111/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5170/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8383/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3477/05/13 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0030/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0178/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0080/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0119/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0059/15/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ4/0003/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0056/06/14 մասին 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0005/11/14 մասին 

N 10(1099) 25 փետրվարի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 94-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ հողօգտագործողներին 2015 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի 
գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման 
նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական 
բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 
թվականի N 96-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աջակցություն կենսաթոշակային 
իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործընթացին» արտաբյուջետային 
հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի 
պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 
2015 թվականի N 97-Ն որոշումը 
  
«Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և գնումների որակավորված 
մասնագետների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 99-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն և ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1356-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ 
կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 18-ի N 441-Ն և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
փետրվարի 27-ի N 206-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 
հունվարի 2015 թվականի N 105-Ն որոշումը 
  
«Երկրորդային հումքի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 
թվականի N 107-Ն որոշումը 
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«Լաբորատոր կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քիմիական և ճառագայթային 
անվտանգության համակարգին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 108-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 17 փետրվարի 2015 թվականի N 117-Ն որոշումը 

  
N 11(1100) 27 փետրվարի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 102-Ն որոշումը 
  
«Գլխավոր հաշվապահ աշխատելու համար հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման 
պահանջ ունեցող հանրային հատվածի կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 115-Ն որոշումը 
  
«Պետական պատվերով, միջպետական և միջգերատեսչական համաձայնագրերով օտարերկրյա 
պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին, 
օրդինատուրայում, ինտերնատուրայում, մագիստրատուրայում կամ ասպիրանտուրայում 
սովորողներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումը շարունակելու 
համար տարկետում տալու դեպքերը և կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
փետրվարի 2015 թվականի N 117-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 562-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 118-Ն որոշումը 
  
«Պետական աջակցություն ՀՀ` արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության 
ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2015 թվականի ծրագիրը և 
միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի 
N 119-Ն որոշումը 
  
«Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2015 թվականի ծրագիրը և ծրագրի 
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 փետրվարի 2015 թվականի N 120-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 
փետրվարի 2015 թվականի N 121-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1179-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 122-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի N 788-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 123-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի N 774-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 124-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության հատուկ ծառայողների վերապատրաստման և 
հատուկ ուսուցման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2015 թվականի պետական պատվերի 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 126-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն, 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 
1236-Ն և 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1149-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 134-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 137-Ն որոշումը 
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«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 փետրվարի 2015 թվականի N 130-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 24 փետրվարի 2015 թվականի N 141-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 24 փետրվարի 2015 թվականի N 142-Ն որոշումը 

  
 


